
Domácí úkoly 4.5.-8.5. 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – str. 90 – ZÁJMENA – ústně, 90/1 vypsat zájmena do sešitu 

PS – str. 57/ celá 

Zelený PS – str. 25 celá 

Online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-

1.html 

 

MATEMATIKA 

UČ – str. 117/projít ústně, 117/24 do sešitu 

Minutovky – str. 21/celá, str. 24/47 b) 

Pracovní list dělení 5 se zbytkem 

Online procvičování:  

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem 

https://www.youtube.com/watch?v=f4Pf2QgyXwQ 

 

GEOMETRIE 

Narýsuj tři kružnice k, l, m, které mají střed v bodě S a poloměry 3 cm, 4cm, 5cm. Vyznač barevně 

poloměry r a průměry d těchto kružnic. 

ČÍTANKA – str. 98-99 

PÍSANKA – str. 19 

PRVOUKA 

UČ – str. 58 pročíst, prohlédnout si prezentaci v příloze – jen ryby a obojživelníci (zápis z ní tentokrát 

dělat nebudeme) 

Zápis do sešitu – opsat nebo vytisknout: 

STAVBA TĚLA ŽIVOČICHŮ 

1. OBRATLOVCI – mají kostru a páteř z obratlů 

2. BEZOBRATLÍ – nemají kosti ani obratle 

__________________ 

1. OBRATLOVCI 

a) RYBY 

b) OBOJŽIVELNÍCI 

c) PLAZI 

d) PTÁCI 

e) SAVCI 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem
https://www.youtube.com/watch?v=f4Pf2QgyXwQ


 

a) RYBY 

- Jsou vodní obratlovci 

- Tělo pokryté šupinami 

- Dýchají žábrami 

- Rozmnožují se třením (jikry, mlíčí) 

- Ploutve – hřbetní, ocasní, břišní 

 

b) OBOJŽIVELNÍCI 

- Patří sem: žáby, mloci, čolci 

- Přizpůsobeni žít ve vodě i na souši 

- Dýchají plícemi 

- Žijí hlavně ve stojatých vodách a kolem nich, v lesích, na vlhkých loukách, na polích 

- Rozmnožují se vajíčky ve vodě – z těch se líhnou pulci 

- Jsou zákonem chráněni 

- Vývojová stádia žáby:  

VAJÍČKO 

PULEC 

PULEC – zadní nožičky  

PULEC – přední nožičky  

DOSPĚLÁ ŽÁBA – odpadne ocásek 

 

Angličtina – 3. A 

18. lekce 

Body 

 1) Podařilo se vám přiřadit správné dvojice. Pak umíš dobře slovíčka. Pro jistotu tady máš 

kontrolu: 

I've got     já mám 

he's got     on má 

she's got     ona má 

Have you got..?    Máš..? 

Yes, I have.     Ano, mám. 

No, I haven't.     Ne, nemám. 

Who's this?     Kdo je to? 

It's me.      To jsem já. 

How many ..?     Kolik..? 

How many brothers have you got?  Kolik máš bratrů? 

How many sisters have you got?  Kolik máš sester? 

I haven't got a brother.   Nemám žádného bratra. 

I haven't got a sister.    Nemám sestru. 

Here you are.     Tady máš. 

Are you ready?    Jsi připraven/a? 

What's this?     Co je to?     

What's your favourite..?   Jaká/ý je tvůj/ tvoje oblíbený/á ..? 

  

2) Otevři si učebnici strana 34 a podle obrázku potvrď nebo popři věty YES  x  NO 

 1 Kat has got brown hair. 



 She's got long hair. 

 2 Nick has got black hair. 

 He's got little eyes. 

 3 Jet has got brown hair. 

 She's got a big mouth. 

 4 Spike has got glasses. 

 He's got yellow hair.  

 3) Kolik slov je v těchto  řadách? Umíš je najít? 

 armbodylegheadfoothand - __________________________________ 

 eyefacenosemouthearhair - __________________________________ 
 4) Učebnice strana 35 

 Now at cinema – Teď v kině 

 Night of Monster Bugs – Noc broučích příšer   

 * Ve slovníčku si vyznač nová slova, starna 5, levý sloupec – druhá hodina 

 * Do sešitu si zapiš: 

   Has it got..? Má to..?  Používáme pro zvířata, věci. 

 Yes, it has.  No, it hasn't. 
 Ano, má.  Ne, nemá. 

19. lekce 

Otázka Has it got..? Odpovědi Yes, it has x No, it hasn't 

 1) PS strana 35 / 3 

Přečti si otázky a odpovídej podle zadání Yes, it has. No, it hasn't. podle obrázku příšerky. 

2) Pak si do sešitu piš věty v pořadí podle odpovědí. 

 1 Monster has got four arms. 

 2 It has got big feet.  Připomínám foot = chodidlo, feet = chodidla. 

 3 It hasn't  got … legs. 

 4 It has got ______ _________. 

 5 It has ____ ______ _______. 

6 It ____ _____ ______ ______. 

 

 Kontrola úkolu 2 z minulé lekce: 1 No. Yes. 2 Yes. Yes. 3 Yes. Yes. 4 No. No. 

 Kontrola úkolu 3: arm, body, leg, head, foot, hand 

        eye, face, nose, mouth, ear, hair 

 Kontrola práce v PS: 1 Yes,it has. 2 Yes, it has. 3 No, it hasn't. 4 Yes, it has. 5 Yes, it has. 6 

No, it hasn't. 

 Kontrola práce v sešitě: 1 It has got four arms. 2 It has got gig feet. 3 It hasn't got long legs. 

4 It has got little ears. 5 It has big hands. 6 It hasn't got five eyes. 

 

20. lekce 

 1) PS, strana 35, cvičení 4, procvič tvoření otázek. Při jejich psaní se orientuj podle otázek ve 

cvičení 3 a pomalu doplňuj podle chybějících slov ve 4. Nezapomeň, že zároveň musíš 

sledovat odpovědi na dané otázky. U otázky 2, 3 je odpověď NO. Zkontroluj ve cvičení 3, kde 

byly tyto odpovědi. 

 2) Při řešení hádanek v učebnici strana 35 budeš potřebovat barvy, zkus si je zopakovat 

písemně. Udělej si barevné značky, napiš anglicky barvy a pak si slovíčka zkontroluj ve 

slovníčku. 

 3) Přečti si rozhovor dole na straně 35 v učebnici a zkus najít správného broučka podle 

následujícího rozhovoru. 

 Has your favourite monster got four arms? 

 Yes, it has. 

 Has it got long legs? 

 Yes, it has. 



 Has it got green arms? 

 No, it hasn't. 

 It's number _____. 

 4) Opakuj slovíčka. Myslíš, že bys obstál/a v soutěži o slovíčkového krále? 

 

  
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


